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BESTUUR

PETITIE RED DE RIJNBRUG

Geachte lezers,
Voor u ligt een verkiezingsspecial van de Rhenen in Beeld in
verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen. Achter
de schermen is er al heel veel werk verzet door een enthousiast
team aan mensen. Zo hebben we in de achterliggende tijd het
verkiezingsprogramma vastgesteld en is de kandidatenlijst opgesteld. Ook zijn er diverse campagnes en activiteiten ontplooid
door het campagneteam.
Bij deze wil ik u allen oproepen om D.V. 14, 15 of 16 maart te gaan
stemmen. Bent u zelf niet in de gelegenheid, machtig dan iemand
in uw familie of buurt zodat u als nog uw stem kunt uitbrengen.
Bij de vorige editie zijn we een extra zetel op een paar stemmen
misgelopen. Dit onderstreept maar weer het belang van het
stemmen:

elke stem telt!

Wat zou het een wonder zijn als we met een extra zetel in de
raad de nieuwe periode mogen beginnen, mogelijk kunnen we
opnieuw een wethouder leveren.
Maar laten we niet vergeten (wat een prominente SGP’er onlangs
in de Banier schreef): “De stemmen zijn al geteld.” Daarmee
bedoelde hij dat er niets buiten Gods voorzienigheid om gaat.
Aan de vooravond van de verkiezingen hopen we een bezinningsavond te beleggen in de Cunerakerk te Rhenen. In deze
dienst hopen enkele plaatselijke predikanten voor te gaan: Ds.
Schultink hoopt de opening te verzorgen, Ds. De Deugd en Ds. De
Vree hopen een meditatie uit te spreken waarna Ds. Mulder de
avond hoopt te sluiten. We zien uit naar een waardevolle bijeenkomst en willen u allen hiervoor hartelijk uitnodigen. Voor ons
als bestuur en fractie zien wij uw aanwezigheid ook zeker als een
stukje waardering.
Op D.V. 14 april 2022 hopen we een ledenvergadering te beleggen
waar de nieuwe fractie zich hoopt te presenteren. Tevens hebben
we 2 kandidaten voor de invulling van 2 vacatures binnen het
bestuur: Dhr. Gert-Jan de Pater en Dick Trouwborst. Dit betreft
voor beiden een enkelvoudige voordracht. Tegenkandidaten
kunnen zich melden op rhenen@sgp.nl. Binnenkort ontvangt u
een uitnodiging voor deze vergadering.
Hoe vaak hebben we al kunnen lezen in kranten en kerkbladen:
we leven in bijzondere tijden. Dat is waar. Ik heb
eens iemand horen zeggen: "dóór de wereld
komen we wel, maar we zullen er ook eenmaal
af moeten en hoe zal het dan met ons zijn.
Hebben we een Borg voor onze schuld?”
Daar zal het op aan komen.
Voorzitter SGP Rhenen
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Eind vorig jaar werd duidelijk dat de Provincie Gelderland haar steun voor de verbreding van de Rijnbrug dreigt in te trekken. De argumenten voor deze
koerswijziging verdienen geen schoonheidsprijs:
zowel de kostenstijging, als de beperkte effectiviteit
op de langere termijn, die Gelderland noemt waren al bekend toen in 2018 werd ingestemd met de
verbreding. Bovendien staat de verbreding in het
coalitieakkoord van het College in Gelderland. Terecht kopte RTV Utrecht dan ook dat de betrouwbaarheid van de Provincie Gelderland op het spel
staat. Het behoeft geen uitleg hoeveel belang onze
inwoners hebben bij het wél doorgaan van de verbreding. Daarom zijn we een petitie gestart om de
provincie Gelderland op te roepen om haar afspraken na te komen.
De petitie kon rekenen op veel media-aandacht en
sympathie van ondertekenaars. Op landelijk niveau
werd de petitie opgepikt door het Reformatorisch
Dagblad, op regionaal niveau door onder andere
De Gelderlander en RTV Utrecht en lokaal door de
Grebbekrant en de Rijnpost. Inmiddels staat de teller op meer dan 1100 handtekeningen.
Hoe nu verder met de verbreding
van de Rijnbrug?
Op het moment van het schrijven is nog niet duidelijk welk besluit de Provinciale Staten van Gelderland hebben genomen. Wel is duidelijk dat
als de verbreding niet doorgaat, het mogelijk nog
jaren zal duren voordat er een oplossing voor de
fileproblemen rond de Rijnbrug zal zijn gevonden.
Bovendien zullen de problemen alleen maar groter
worden, ook vanwege ambitieuze woningbouwplannen in onze regio.
Besluit gemeenteraad
In de gemeenteraadsvergadering van januari is
daarom een motie aangenomen. Deze motie komt
er in het op neer, dat er geen sprake van grootschalige woningbouw kan zijn als de Rijnbrug niet wordt
verbreed. De SGP heeft actief meegewerkt aan de
motietekst en uiteraard ook ingestemd met deze
motie. Er moest wat water door de Rijn stromen,
maar uiteindelijk is de motie unaniem aangenomen! Daarmee wordt een krachtig signaal aan de
Provincie Gelderland en de regio FoodValley afgegeven en daar zijn we als SGP heel blij mee.

WETHOUDER | Terug- en vooruitblik

In deze rubriek geeft Peter de Rooij, onze
wethouder een terugblik op de afgelopen
periode. Peter is tijdens de komende verkiezingen ook onze kandidaat-wethouder.
In het kader daarvan blikken we niet
alleen terug maar ook vooruit.

gelijk een actieve rol spelen bij de totstandkoming van de genoemde visies. Gelukkig
werd die rol goed opgepakt, alhoewel er bij
kerken enige verlegenheid is om zichzelf zo
‘actief’ op te stellen.

4 Nieuw gezondheidscentrum
Zorgverleners willen graag een nieuwe plek
en dat is terecht. Het huidige gebouw is bePETER DE ROOIJ
hoorlijk gedateerd. Gelukkig is een ontwikkelaar bereid gevonden om geld te steken
1 Afval- en grondstoffenbeleid
in een nieuw centrum, met appartementen
Landelijke regelgeving schrijft voor dat
tenminste 75% van het afval gescheiden moet worden. Dit jaar gaan met betrekking tot het beoogde centrum
Tot 2018 was daar in Rhenen nog niets voor geregeld. beslissende keuzes gemaakt worden. Een nieuw cenDaar is verandering in gekomen. Dat is goed omdat trum komt daardoor hopelijk een stap dichterbij. Als
afvalscheiding bijdraagt aan een goede leefomgeving. wethouder heb ik aandacht gevraagd voor meer groen
Verder is ‘Remmerden’ een ‘eigen’ afvalstation gebleven. en minder voertuigen rondom het beoogde centrum. Er
Oftewel, de exploitatie van onze gemeentewerf is niet komt bijvoorbeeld een ruimte onder het centrum waar
uitbesteed aan een commerciële partij. Als dat wel zou geparkeerd kan worden.
zijn gebeurd, zou bijvoorbeeld het afhalen van vuil veel
minder flexibel zijn. Stel dat de vuilophalers nu een kliko 5 Woningbouw
hebben vergeten, is het een kleine moeite om ze even te In het verlengde van het vorige punt: er lopen diverse
vragen of ze die kliko alsnog willen legen. Dat zou bij een woningbouwprojecten die de afgelopen periode weer
zijn vlot getrokken: Achterberg West II, de boogde wocommerciële partij anders zijn.
ningbouw op het Damkro-terrein in Elst en de bouw van
appartementen in Vogelenzang. Aardige anekdote: aan
2 Boeren en pachtbeleid
We wilden weten hoeveel fulltime boeren er nog zijn in ontwikkelaars betrokken bij diverse projecten heb ik
de gemeente Rhenen. Dat nemen we mee voor het ma- gevraagd of ze op gesprek wilden komen. Tijdens het
ken van een visie voor de toekomst van het Binnenveld. gesprek vroeg ik wat ze nodig hadden om hun plannen
Een aantal van onze agrariërs worstelt met het huidige te kunnen uitvoeren. Naar verluid heeft die vraag tot
pachtbeleid. Zij willen vrijwillig geen gif meer gebruiken verbazing geleid. Een wethouder die vroeg wat de geop agrarische gronden maar daarvoor is een verande- meente kon betekenen: dat was nieuw voor de desbering in het pachtbeleid nodig. Daarin speelt de gemeen- treffende ontwikkelaars!
te een faciliterende rol.
Vooruitblik
3 Kerken in de Omgevingsvisie en de Visie op Rhenen Al met al is er op een aantal gebieden best wel veel voorEr wordt gewerkt aan een Omgevingsvisie. Daar ben ik uitgang geboekt. Daar is Peter dankbaar voor. Hij gaf mij
bij betrokken. De Omgevingsvisie is dus nog niet afge- aan dat hij het mooi zou vinden om nog een periode
rond. In het kader van de Omgevingsvisie en de Visie wethouder te zijn zodat hij ook de afronding van lopenop Rhenen zijn gesprekken met kerken gevoerd. Kerken de projecten zoals de Omgevingsvisie en voor het boumoeten naar mijn mening zeker een plaats hebben in wen van woningen bestuurlijk mee kan maken. Verder
beide visies, ze zijn een belangrijke factor als moreel zou hij het heel mooi vinden als er wat zou gedaan workompas en de visie gaat ook over nieuwbouw, bijvoor- den met het historiseren van de Binnenstad. Als het aan
beeld van kerken. Als wethouder heb ik samen met Gert de ambtenaren van Rhenen ligt, kan Peter in ieder geval
van Laar er bij het plaatselijke platform van kerken erop door, ze hebben aan hem gevraagd of hij als wethouder
aangedrongen hoe belangrijk het is dat kerken waar mo- aanblijft. Nu de politiek nog!
Allereerst een terugblik van Peter en dat in
vijf punten:
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Voor al uw velux zonwering/raamdecoratie en velux dakramen

www.dakraamstunt.nl
Verduisterende
rolgordijnen
● Buitenzonweringen
● Insectenhorren

Rolgordijnen
Plissé gordijnen
● Jaloezieën
● Energie Comfort gordijnen

●

Rolluiken
Accessoires
● Dakramen
● Lichtkoepels

●

●

●

●

Specialist in keukenadvies aan huis

A. van Ingen en Zn Elsterstraatweg 32 3922 GG Elst 0318-471248

“Uw nieuwe keuken begint thuis”
rvgkeukens.nl | 0488 - 764 036

Stem SGP
“Stem SGP”
“Goed voor iedereen”

cloud. wifi. ict-beheer.

Goed voor
iedereen

Wij denken
niet in cijfers
maar in
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur

Tank & Scheur
T&S Exploitatie, Tank en Scheur, exploiteert onbemande tankstations.
Bij deze tankstations kunt u 6 dagen per week 24 uur per dag terecht met
heel aantrekkelijke kortingen.
Indien u voor minimaal 20 liter bij ons tankt en uw gegevens achterlaat in
onze brievenbus, maakt u kans op 10 x 50,00 cash per twee maanden.
Dit wordt uitgereikt met een hapje en drankje.
Tevens kunt u ons vinden via onze facebookpagina Tank & Scheur.

Tank & Scheur • Remmerden 2, Rhenen
Tank & Scheur • Deventerweg 80a, Laren (GLD)

FINANCIEEL | BELASTINGEN | PERSONEEL
vlkadviseurs.nl

Rhenen | Barneveld

T: 0317 612821 • F: 0317 616073 • E: info@tankenscheur.nl • zondag gesloten

CAMPAGNELEIDER IN BEELD

Zou jij jezelf kort voor
kunnen stellen?
Mijn naam is Jan Bosch en
ik ben getrouwd Caroline
en ik heb vier kinderen. In
het dagelijkse leven ben ik
bedrijfsleider bij een handelsorganisatie. Voor de
rest ben ik actief als fractievolger voor de SGP. In
het kader daarvan houd
ik me vooral bezig met de
portefeuille Bestuur en
Financiën.
Waarom ben je fractievolger geworden?
Eind 2019 kreeg ik een telefoontje van Gert van Laar.
Hij vroeg me of ik fractievolger wilde worden. Ik
aarzelde. Aan de ene kant
was ik heel druk met mijn
werk en hadden we net
gezinsuitbreiding gekregen. Aan de andere kant wilde ik
wel wat voor onze achterban betekenen. Uiteindelijk heb ik besloten
om een tijdlang mee te draaien en
ben ik anderhalf jaar geleden geïnstalleerd als fractievolger. In het
kader daarvan houd ik me vooral
bezig met de portefeuille ‘Bestuur
en financiën’. Wat mij betreft is het
van groot belang dat gemeentelijk
beleid nog meer gebaseerd wordt
op Bijbelse normen en waarden.
Als fractievolger probeer ik daar
een steentje aan bij te dragen. Dat
is ook de reden waarom ik campagneleider ben geworden. Ik hoop
van harte dat de campagne ertoe
bijdraagt dat de SGP een goed resultaat haalt bij de gemeenteraadsverkiezingen.

posters, het opnemen van
filmpjes, het schrijven van
artikelen, het voorbereiden van vergaderingen,
het organiseren van campagnes op sociale media,
het onderhouden van
contact met de lijsttrekker
en het bestuur. Verder zijn
er diverse samenwerkingen over de gemeentegrenzen heen met andere
campagneteams. Dat probeer ik een beetje aan te
sturen maar in de praktijk
wordt gelukkig ook heel
veel werk verzet door de
andere leden van het campagneteam.
Wat wil je de lezers van
dit blad meegeven?
Campagne voeren is belangrijk maar niet het allerbelangrijkste. Een welINTERVIEW
bekend gezegde luidt: ‘Bid en werk’.
Ik denk dat dit niet minder geldt
door Jacob van der Tang
voor de gemeenteraadsverkiezinmet Jan Bosch.
gen. Als campagneteam proberen
we te werken maar het is niet voor
niets dat we elke vergadering van
Wat doe je als campagneleider
het campagneteam met bidden en
voor de SGP?
Bijbellezen openen en met gebed
De campagneleider heeft als taak besluiten. De lezers van dit blad
om samen met de voorzitter van zou ik willen oproepen om het behet
campagnestuur, fractie en
team de campagde
wethouder
‘BID EN WERK.
ne in goede banen
in hun gebed te
IK DENK DAT DIT NIET MINDER
te leiden. Bij het
gedenken en naGELDT VOOR DE
voeren van een
tuurlijk hun verGEMEENTERAADSVERKIEZINGEN’
campagne komt
antwoordelijknogal wat kijken.
heid te nemen
Denk aan fonddoor hun stem
senwerving, het ontwerpen van niet verloren te laten gaan.
promotiemateriaal zoals flyers en
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VERKIEZINGSPRORAMMA IN BEELD
Onlangs is ons verkiezingsprogramma voor de periode
2022-2026 officieel vastgesteld. Eerst wat over maken van
zo’n programma, want dat is een flinke klus. Om deze klus
te klaren werd door het bestuur van onze afdeling een
commissie samengesteld met leden vanuit het bestuur,
de fractie, het campagneteam en de achterban. Voorzitter
van de commissie was Gert van Laar. De eerste opdracht
voor de commissie was het schrijven van een ruwe
versie, aan de hand van input uit de samenleving en een
model-verkiezingsprogramma van de landelijke SGP. Deze
ruwe versie is vervolgens in de commissie met behulp van
de input van de commissieleden verder verfijnd. Tot slot
is het geheel van een aansprekende lay-out voorzien door
Pim van de Beek. Het eindresultaat is een kort en concreet
verkiezingsprogramma, in een frisse vormgeving.

Belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma
Wat staat er deze keer in het verkiezingsprogramma van
de SGP? Om daar iets meer over te zeggen is het leuk
om even stil te staan bij de negen thema’s waarin het is
opgedeeld.
1. Het eerste thema betreft de kern van onze boodschap: een samenleving die is gebaseerd op de Bijbel
wil God zegenen. Vanuit die overtuiging wil de SGP
politiek bedrijven en daarom is ons motto ‘Goed voor
iedereen’. De SGP pleit daarom voor zondagsrust en
het tegengaan van ongepaste reclames in bushokjes;
2. Daarna gaan we in op het gemeentebestuur. Hierin
komen we op voor een gezond financieel beleid en
een betrouwbare overheid die klein en toegankelijk is
maar ook veel ruimte laat voor de samenleving. Ook
willen we graag dat Rhenen zelfstandig blijft;
3. Het volgende thema is Veiligheid. De SGP wil dat er
voldoende politie, brandweer en ambulance-capaciteit
is en wil inzetten op preventie. Concrete voorbeelden
zijn buurtpreventie en een vuurwerkverbod;
4. Bij het onderdeel Verkeer en vervoer zijn een aantal
opvallende actiepunten opgenomen: het doortrekken
van de spoorverbinding naar Kesteren en de realisatie
van een bushalte in het centrum van Achterberg;
5. De SGP is van oudsher een partij voor boeren en
bedrijven geweest. Daarom komt de SGP bij dit thema
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op voor de agrarische sector en een ondernemersvriendelijke gemeente;
6. Het Sociaal Domein kan altijd rekenen op warme
steun van de SGP. Daarom breken wij een lans voor
ruimhartige steun aan kwetsbare inwoners, goede
hulp aan onze jongeren, waardering voor mantelzorgers, zinvol werk voor iedereen en passend onderwijs
voor onze kinderen. De SGP vraagt hierbij aandacht
voor huwelijkstrouw en vergroten van de weerbaarheid van onze kinderen op sociale media;
7. Cultuur en recreatie: dat vraagt om een weloverwogen aanpak omdat het risico anders is dat het
mooie van onze gemeenten dreigt onder te sneeuwen,
bijvoorbeeld door massatoerisme. Aan de ene
kant willen we daarom de binnenstad van Rhenen
opknappen, aan de andere kant willen we toerisme
op een schaal en manier die past bij het kleinschalige
karakter van Rhenen;
8. Een duurzaam Rhenen is nog niet zo makkelijk te realiseren. De SGP pleit daarom voor een nuchtere aanpak:
zoveel mogelijk besparen, zoveel mogelijk zon op dak
en bij voorkeur geen windturbines of zonneweides
in de natuur;
9. Tot slot wil de SGP de woningmarkt een impuls
geven. Hierbij willen we inzetten op het stimuleren van
betaalbare huizen voor starters, gezinnen en ouderen.
Eigen inwoners krijgen wat ons betreft voorrang zodat
ze onze mooie gemeente niet hoeven te verlaten en
ook in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan
de leefbaarheid van Rhenen, Elst en Achterberg.
Op basis van het verkiezingsprogramma zijn een aantal
speerpunten gemaakt: meer aandacht voor normen en
waarden, een nuchtere kijk op duurzaamheid, aandacht
voor onze cultuurhistorie en betaalbare starterswoningen.
Hopelijk geeft dit artikel u een goed beeld van onze actiepunten voor D.V. de komende jaren. Het volledige verkiezingsprogramma kunt u lezen op onze website, papieren
exemplaren zijn verkrijgbaar bij de secretaris van onze
afdeling.
Vanaf deze plaats danken we alle leden van de verkiezingsprogrammacommissie voor hun zeer gewaardeerde
inzet!

KANDIDATEN IN BEELD
De lijst bestaat uit nieuwe én
vertrouwde gezichten, afkomstig
uit Achterberg, Elst en Rhenen.
Lijsttrekker is Bart van der Tang
(Rhenen).
Hij is inmiddels
al een bekend
gezicht, onder
meer vanwege
de petitie voor
verbreding van
de Rijnbrug die
al meer dan
duizend keer
is ondertekend.
De nummers
2 en 3 zijn Gert
Hovestad en
Marco Mulder.
Gert Hovestad
komt uit Elst
en is sinds 2014
voor de
SGP actief.
Marco Mulder woont
in Achterberg en Is
sinds 2018 raadslid.
Beide hebben al
veel ervaring met de
Rhenense politiek.
Op plaats 4 staat
Jan Bosch en op
plaats 5 Peter de Rooij,
onze huidige wethouder.
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De Rooij is tevens de
kandidaat-wethouder, mocht
de SGP na de verkiezingen
opnieuw aan de coalitie
deelnemen.
Lijstduwer van
de SGP-lijst is
Dhr. J. Karens, beter
bekend als ‘meester’
Karens, voormalig
directeur van de
Eben Haëzerschool
in Rhenen.
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NAAM 			
1 L. (Bart) van der Tang 		
2 G. Hovestad 			
3 M.G. Mulder 			
4 J. Bosch 			
5 P. de Rooij 			
6 G.J. van Leeuwen 		
7 B. Boon 			
8 C. Raatgever 			
9 G. van Laar 			
10 M.L.C. Eerland 			
11 P.W. Moens 			

8
6
KERN
Rhenen
Elst
Achterberg
Achterberg
Elst
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Achterberg
Rhenen
Rhenen
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Ds. De Deugd, sinds
2020 predikant van
de Hersteld Hervormde Gemeente Elst (U)
is eveneens op de
lijst te vinden.
Andere meer
bekende SGP-ers
zijn de agrariër
G. van Laar jr.
(betrokken bij LTO)
en P.W. Moens
(bestuurder Vereniging Gereformeerd
Onderwijs).

De complete lijst is als volgt:

NAAM 			
12 L.C. van den Dikkenberg
13 W. Hulsman 			
14 J. Schouten 			
15 T.J.K. Vlastuin 			
16 L.G. de Deugd 			
17 G. van Laar jr. 			
18 R. Bor 			
19 R. van Laar 			
20 E. Vlastuin 			
21 D. Trouwborst 			
22 J. Karens 			

KERN
Elst
Rhenen
Elst
Rhenen
Elst
Achterberg
Rhenen
Elst
Rhenen
Rhenen
Rhenen
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AGENDA
11 maart 2022
Verkiezingsdebat
Fysiek bijwonen, Gedachteniskerk,
aanmelding via griﬃe@rhenen.nl
Online bijwonen, www.rhenen.nl/stemmen

Verkoop en reparatie op het
gebied van:
Wassen, drogen, koelen, vriezen
en alle soorten inbouwapparatuur.

15 Maart 2022
Bezinningsavond (i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen maart 2022)
Sprekers: Ds. L.G. Deugd (HHK),
Ds. F. Mulder (GG), Ds. A.Schultink (GGiN)
en ds. J.H. de Vree (PKN)
Locatie: Cunerakerk, Kerkplein 1 te Rhenen,
Inloop 19.15 uur. Start 19.30 uur.
14 april 2022
Ledenvergadering SGP afdeling Rhenen
Sprekers: slotwoord door ouderling
L. van der Tang
Locatie: kerkgebouw gereformeerde
gemeente in Nederland te Rhenen,
Kon Elisabethplantsoen te Rhenen,
Inloop 19.15 uur. Start 19.30 uur.
14 mei 2022
Partijdag SGP

Bestuur SGP-Afdeling
Rhenen | Achterberg | Elst (Utr.)
Maarten Eerland (voorzitter)
Arie van der Staaij sr. (secretaris)

Service staat bij ons hoog in het vaandel.
Graag ontmoeten wij u voor een verdere
kennismaking en een langdurige relatie!

KOZIJNEN

MAATWERK

REMMERDEN 19F

3911 TZ RHENEN

Openingstijden:
Ma. – Di. – Do. 8.30 tot 12.30 en 13.30 tot 18.00
Wo. 8.30 tot 12.30
Vrij. 8.30 tot 12.30 en 13.30 tot 20.00
Za. 8.30 tot 16.30

DEUREN
(0317) 61 27 34

de-grebbe.nl

Cuneraweg 173a | 3911 RH Achterberg (Rhenen) | Nederland
T +31(0) 317 615 353 | W korpershoek.eu | E info@korpershoek.eu

WELKOM

bij het voorzieningencentrum
met parkeren voor de deur

Gert van Nifterik (penningmeester)

● COOP Duijzer met POST.NL pakketpunt

Florus Krijgsman, Bert Veenhof,

● BloemRijk (via ingang COOP)

Jacob van der Tang
Contact met het bestuur:
Tel. (06) 50 85 82 35 (Arie van der Staaij)
Email: rhenen@sgp.nl
Bankrekening: NL60 RABO 0307 9645 66

Gemeenteraadsfractie
Gert van Laar (fractievoorz., kern Rhenen)
Tel. (06) 23 79 65 26 - g.van.laar@rhenen.nl
financiën en bestuurszaken
Gert Hovestad (kern Elst)
Tel. (06) 37 18 04 57 g.hovestad@rhenen.nl
samenlevingszaken
Marco Mulder (kern Achterberg)
Tel. (06) 23 01 15 85

m.mulder@rhenen.nl

ruimtelijke ordening en economie
Peter de Rooij (wethouder)
Tel. (06) 40 79 95 96 peter.de.rooij@rhenen.nl
Wethouder Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken & Milieu
Fractievolgers:
Bart van der Tang (fractiesecr.)
Boudewijn Boon en Jan Bosch
Redactiecommissie:
Florus Krijgsman, Rijk Prosman,
Jacob van der Tang
Redactieadres: rhenen.in.beeld@gmail.com

sociaal & vitaal
ACHTERBERG

”
choneveld
“Nieuw S

n!

in ’t groe

● Pinautomaat geldmaat
● Kapsalon & haarwerken ’t Toppunt
● Huisartsenpraktijk “De Grebbe”
● Fysio- & Oefentherapie
● Apotheek Deys (uitgiftepunt)
● Verloskundigenpraktijk
“De Heuvelrug”
● Trombosedienst
● Saltro bloedprikpost
● Tandartsenpraktijk
“Nieuw Schoneveld”
● Zeevishandel Jeroen Heinen,
Spakenburg
● Snackwagen Fresto Catering
Veenendaal (Gert van Beek)
Beleidsteam Leefbaarheid Achterberg (BLA)

Kort buiten buurten “groeten & ontmoeten”

